
  

 
  
  
  
  
  

  
  كردار ادراكي، نقطه تالقي نفس و بدن در فلسفه برگسون

 ∗مهدي سلطاني گازار

  چكيده
هنــري برگســون، فيلســوف فرانســوي، از پيشــگامان جريــاني اســت كــه در بحبوحــه  

هاي متافيزيكي، اخالقي و ديني  دريافت  ويستي مدرن، نقش و حجيتيهاي پوزيت ش نگر
برگسـون بـا برگزيـدن روش معرفتـي شـهود، بـه جـاي روش        . كـرد را در فلسفه احيـا  

او هرگونه . ها داد ويستي علم جديد، محوريتي قاطع به اين دريافتيآزمايشگاهي و پوزيت
گر به متعلقات معرفت را ناديده گرفتن پيوند و همبسـتگي ذاتـي و درنتيجـه     نگاه تجزيه

  .كرد قلب ماهيت آنها تلقي مي
او از . هاي آن خصلت زمـاني دارنـد و پويـا هسـتند     و تمام پديدهبه نظر برگسون جهان 

تعبيـر  » ديرند«ها را مد نظر دارد و از آن به  بسته پديده زمان معناي استمرار و توالي هم
واسـطه بـا    از ديد او شناخت اين ماهيت ذاتي تنها با روش شهودي و ارتباط بي. كند مي

ونه اين شناخت، وجداني است كه ما از حـاالت  بارزترين نم. ها ميسر است هجهان و پديد
  .دروني خود داريم

شناسي خود در جهت تحليل و تبيين رابطه نفس و بدن بهـره   برگسون از نگرش معرفت
گـر رابطـه    پذيرد و تحليل كردار ادراكي را توجيـه  او دوگانگي نفس و بدن را مي. برد مي

رد؛ يكي تاثرات حسي و ديگري خاطره از نظر او معرفت دو سويه دا. كند آنها معرفي مي
اين نقطه همانند پـرده  . پيوندند به هم مي» نمود  ـ يادمانده«اي به نام  يا ياد كه در نقطه

  . كند پيانو تاثرات دريافتي را به جريان معرفتي تبديل مي
رسد تحليل برگسون هم تفاوت بنياديني با غده صنوبري دكـارت داشـته    اما به نظر نمي
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كنـد، چراكـه او نيـز     واقع مشكل ثنويت و رابطـه نفـس و بـدن را حـل نمـي      در باشد و
  .شناختي كند نه معرفت شناختي تلقي مي دوگانگي نفس و بدن را هستي

ديرند، شهود، وجدان دروني، تاثر حسي، حافظه، خاطره،  :واژگان كليدي
  .نمود، خصلت سينماتوگرافي ذهن ـ  يادمانده

***  

  مقدمه

از نظـر  ) 2-6تـا، صـص   كسـايي، بـي  : نك) (1941ژانويه  4 -1859اكتبر  18(گسون هنري لوئيس بر
حمايت از فلسـفه   از حيثگرچه شهرت او . گرا در تاريخ فلسفه تعلق داردفكري و فلسفي به جريان تحول

اي است كه بعـدها در پـي تفكـرات آلفـرد نـورث وايتهـد، بـه         اما وي پيشگام جريان فكري ،حيات است
كـرد   او بسيار تالش مـي  ).Griffin, 1998 و 1385سلطاني گازار، : نك(شهرت يافت  »يشيفلسفه پو«

كـه شـاگردانش او    داشت تا جايي انگارانه ديهاي ما عاميانه ارائه دهد، در ابتدا گرايش يتا فلسفه را به زبان
نس، كم كم روحيه اما پس از اتمام تحصيالت و شروع به تدريس در كلرمون فرا ،ناميدند مي» خدا بي«را 

او ايـن تغييـر   . سـاخت  او را قانع نمـي ديگر شاعرانه در او غلبه پيدا كرد و تفكر مكانيكي در تبيين هستي 
  . هايش در دانشگاه نشان دادتمايل خود را به وضوح در سخنراني

. است علم، مخصوصاً علم پوزيتيويستي قرون اخير، تعقل را از انسان سلب كردهكه برگسون معتقد بود 
ناديـده  امـر بـه معنـي    شود و اين  عنوان امري ايستا و راكد نگريسته مي در نگرش علمي به همه چيز به

تمام موضوعات تفكر خود را در تا كند  در اين روش انسان تالش مي. گرفتن ترقي و تكامل ذاتي آنهاست
بـه  . همه جا كاربرد داشته باشد تواند در توجه به اينكه اين روش نمي قالبي مادي تجزيه و تحليل كند، بي

اي  تواند شناختي واقعي از عالم به ما ارائه دهد، قوه شهود و بصيرت است؛ قـوه  اي كه مي تنها قوه ،نظر او
بـا ايـن قـوه اسـت كـه مـا قـدرت         )93، ص 1348هنـري،  . (ناميد مي» عقل خالق«آن را برگسون كه 
اي از امور جزئي، بلكه به عنوان يك كل  به عنوان مجموعهتوانيم جهان را نه  كنيم و مي بيني پيدا مي كلي

كنـد،   منظور برگسون از شهود، به ويژه با توجه به اينكه غريزه را نوعي شـهود خـام تلقـي مـي    . بشناسيم
و  يربگيـ از دور دست بر آتـش  آنكه پرهيز از تجزيه علمي و صغري و كبري چيدن است؛ يعني به جاي 

  !چيستكه وارد شو تا ببيني  در آتش ي،بافبداللت تضمن 
هـر  . دهد كـه امـري اسـت ابـدي     اصل و حقيقت جهان را نه ماده بلكه نيرو تشكيل مي ،برگسون به نظر

آفريند و با آفريدگار خود شريك است؛ چـرا كـه خـدا     موجودي در جهان، مخصوصاً انسان، خود تحول را مي
  ).136- 149، صص1382سلطاني گازار، (شود  ميناميده  »تطور خالق«اين نظريه، . چيزي جز زندگي نيست

، به طـور كلـي دو   غيرهشناسي يا اخالق و  جهان و چه در شناسي روش فكري برگسون، چه در معرفت
ست از كنار گذاشتن الگو و روشي ا جنبه سلبي آن عبارت. جنبه دارد؛ يك جنبه سلبي و يك جنبه ايجابي
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و جنبـه   ؛يعني الگوي رياضي و فيزيك ،نت به ارث رسيده استكه از زمان گذشته، به ويژه از دكارت و كا
شناسي است كه در آن دوران، مخصوصاً در پي نظريات دارويـن،   ايجابي آن روي آوردن به الگوي زيست

  .گسترش چشمگيري داشت

  زمان و شهود، دو مفهوم محوري

م كليدي در آراء او اشاره شـود  اي از فلسفه برگسون، الزم است به دو مفهو قبل از پرداختن به هر جنبه
شناسـي،   شناسـي، انسـان   هـاي فلسـفه او، اعـم از معرفـت     كه بدون فهـم آنهـا، فهـم هـر يـك از جنبـه      

اند از تلقي او از حقيقـت   شناسي غير ممكن است؛ اين دو مفهوم عبارت شناسي، فلسفه اخالق و دين جهان
  :نويسد ميبرگسون خود . زمان و اتخاذ روش معرفتي شهود از سوي او

به نظر من، هرگونه تلخيص نظرياتم اگر در جايگاه اوليه و اصيل خود قرار نگيرد و دائماً بـه  
شهود و ديمومت بازنگردد، تحريفي فراگير را بـه  ] يعني[نامم  آنچه مركز ثقل اين نظريه مي

ـ  اري شم ـ آنها را در معرض اتهامات بي  واقعيت محض اينبر اساس   دنبال خواهد داشت و 
  .)Bergson, 2002, p.366(قرار خواهد داد 

  زمان، محور فلسفه برگسون
مفهوم زمان محور و زيربناي اصلي فلسفه برگسون است كه بدون فهم آن مسـلماً نخـواهيم توانسـت    

  . فهم درستي از نظريات او به دست آوريم
دهنده زمان  او ارائه  ند تلقيك ثابت ميوي اول اينكه . زمان شامل دو مرحله است بارهنظريه برگسون در

ايـن كـار در كتـاب    . و ديمومتي واقعي است كه به جهت همين واقعي بـودن از اطـالق برخـوردار اسـت    
در ايـن مرحلـه نمونـه بـارز     . صـورت گرفتـه اسـت   ) 1368؛ 1354( واسطه وجـدان  هاي بي نخستين داده

يـابيم؛   و در درون خـود مـي  خـود  دان شود كه ما از وج معرفي مي) during(ديمومت، استمرار و ديرندي 
و . گيري كه تالش براي تقسيم آن يا حتي سنجش آن نابود سـاختن آن اسـت  يعني زمان غير قابل اندازه

بخش اول يعني نسـبت ديمومـت و   . دوم تبيين چگونگي ارتباط و نسبت ديمومت با آگاهي و جهان خارج
ايـن   ذيل. تبيين شده است) 1371( تطور خالقاب و بخش دوم در كت) 1375(ماده و ياد آگاهي در كتاب 

  .شود است كه مباحثي مثل حافظه، ارتباط حال با گذشته و حركت مطرح مي فهومم
توان براي  نحوي كه نمي گذر است، به زمان از نظر برگسون فرايند متحد و سيالي است كه همواره در

تلقي علمي از زمان كه بـه   ،شود تمايز قائل مياو ميان دو معني و تلقي از زمان . آن جزئي در نظر گرفت
  . اي نادرست است و تلقي خودش به عنوان ديرند، استمرار يا ديمومتنظر او تلقي

. گيـري آن تقسيم و انـدازه  از اين روويژگي مكاني به زمان و دادن ست از ا تلقي علمي از زمان عبارت
. وان هر يك را جدا از ساير اجزاء در نظـر گرفـت  ت شود كه مي مشخص تقسم مي ئيزمان به اجزا ،در علم

تقسـيم شـده   ... اي كه پيدا كرده است، به اجزايي مثل ثانيـه، دقيقـه و   چنين زماني به تبع خصلت مكاني
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در واقع، زمـان ظرفـي تلقـي شـده     . گيري استاست كه با حاالت و حركت عقربه يك ساعت قابل اندازه
 رتوان اين ظرف و مظروف را جدا از هم در نظـ  د و مينافت تفاق ميهاي خارجي درون آن ااست كه پديده

مكـاني،   اي همانند رابطهيعني در چنين برداشتي از زمان، . ها كردهماني پديدهگرفت تا بتوان حكم به اين
. تـوان ايـن رابطـه را معكـوس سـاخت      اما مي ،اگرچه نسبت ميان دو عنصر و پديده كامالً مشخص است

رخ داده است، اما هيچ دليلي بر ضرورت زودتـر يـا   » ب«زودتر يا ديرتر از » الف«مثالً،  درست است كه،
هـيچ جنبـه    - يعني تلقي عاميانه از زمان -به طور كلي زمانِ مكاني شده . ديرتر رخ دادن آن وجود ندارد

مكـان رسـم   خطـي منطبـق بـر     با خصلت مكاني دادن به زمان، يعني آن را همانند پاره. اي نداردضروري
، 1354برگسـون،  (بينـي كـرد    هاي علمي آينده، مثالً يك پديـده نجـومي را پـيش    توان پديده كردن، مي

  ).107-106صص
، آن زمـاني اسـت كـه مـا در     حقيقيزمان . وجود دارداما ميان اين تلقي از زمان و زمان حقيقي تفاوت 

كنـيم كـه   خود زمـاني را ادراك مـي   ما درون. كنيمنحو شهودي ادراك مي بهو درون و عمق ضمير خود 
ايـن معنـاي زمـان را    . گـذرد اي در جريان بر ما مـي هيچ توقفي در آن نيست و همواره همچون رودخانه

هاي چنين زماني اين است كه اوالً، بـا رونـدي ضـروري و    ويژگي. نامد مي » ديرند يا ديمومت«برگسون 
گيري نيسـت، زيـرا   ثانياً، قابل انقسام و اندازه. است غير قابل بازگشت از گذشته به سمت آينده در حركت

براي مثـال،  . سازند اند كه يك كل منسجم را مي برخالف زمانِ مكاني شده، لحظات آن چنان درهم تنيده
كشد، اما زمـاني كـه شـخص عامـل تجربـه       يك عمل سخت و خالف ميل، اگر چه چند دقيقه طول مي

ثالثا،ً اين زمان عين اسـتمرار اسـت و در   . گيري استغير قابل اندازه تر از اين وكند چيزي بسيار بيش مي
اي اسـت  استمرار جريان رودخانه. استمرار هيچ مرز و حد مشخصي ميان گذشته، حال و آينده وجود ندارد

ادراك اين استمرار در حاق بـاطن و عمـق نفـس    . ريزد كه از آينده به حال آمده و به اقيانوس گذشته مي
  . ذير استپ امكان

افتـد، هـيچ تمـايز و     به نظر برگسون، ميان استمرار و تجربه دروني ما كه در ايـن اسـتمرار اتفـاق مـي    
» .ديرند يعني سيالن دروني وجدان«، )84، ص 1368(» ديرند يعني نوعي حيات دروني«انفكاكي نيست؛ 

آن، هـر فـردي   هر نفـس در همـين اسـت كـه مطـابق       فرديتنفس عين استمرار است و راز ) 194ص(
هـاي روانـي معنـا    هماني در حاالت نفساني و پديده بنابراين، اين. خاص خود را دارد -زماني  –اي  گذشته
اين ديرند محض جنبه كيفي دارد و اختالف لحظات مفـروض در آن، اختالفـي اسـت مـاهوي نـه      . ندارد

  1).104، ص1354(اختالف به تقدم و تأخر يا مانند آنها 

  غيراصيلمعرفت اصيل و 
و سيطره تفكر آلماني، مخصوصاً فلسفه كـانتي بـر فرانسـه     فرانسهدوره برگسون، دوره انحطاط فكري 

فضاي حاكم بر تفكر، . شد گرايي مدرن ناچيز شمرده مي از اين رو، تفكرات متافيزيكي تحت تأثير علم. بود
شناسي و تحليل مكانيكي داروين  گرايي در روان فضايي پوزيتيويستي بود كه در قالب مكاتبي چون تداعي

اين سيطره تا حدي بود كه حتـي فولكيـه برگسـون را هـم در زمـره      . كرد شناسي خودنمايي مي در زيست
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برگسون با اينكه در قالب چنـين تفكـري   ). 172، ص1347فولكيه، (ها به شمار آورده است  اصالت تجربي
وش تحليل علمي با اينكه بـراي معرفـت بشـري    به نظر او، ر. رشد كرد، كمر همت به مقابله با آن بست

اي كـه از   اشتباه فالسفه. كند الزم است اما كافي نيست، چرا كه بسياري از حقايق و واقعيات را پايمال مي
كننـد تمـامي موضـوعات و متعلقـات معرفـت را بـه        اند در اين است كه تالش مي اين روش پيروي كرده

اين امر باعث شده . يم كنند و هر يك را جدا از ديگران در نظر بگيرندتغيير تقس عناصر و اجزاء ساده و بي
  .است تا روح حيات و استمرار، كه ذات جهان است، مورد غفلت قرار گيرد

، تحليل )intuition(» شهود«و ) intellect(» هوش يا فهم«برگسون با تقسيم قوه معرفتي انسان به 
چنين روشي قادر نخواهد بود اصل و حقيقت اشيا را . كند ي ميعلمي را مرتبط با هوش و فهم انسان معرف

به ما بنماياند، زيرا هوش كه حيث علمي و كاربردي دارد، با امـور جسـماني و ثابـت يعنـي عرصـه مـاده       
. گويد، لذا از درك دوام واقعي جهان و حيـات عـاجز اسـت    سروكار دارد و همواره به زبان مادي سخن مي

تواند از حد واقعيات مكاني و محسوس فراتر رود، بلكـه   يا به طور كلي، نه تنها نميرويكرد كمي كردن اش
» توانـد درك كنـد   دهنـد، نمـي   كـه تناقضـات زنـون نشـان مـي     حركت ساده مكاني را هم، چنـان «حتي 

واسطه، حضـوري و درونـي    در عوض، شهود انسان قادر است به نحوي بي). 114، ص 1379بوخنسكي، (
كنـد، معرفتـي كامـل و     و به واسطه پيوندي كه با اشـيا برقـرار مـي    دريابدائل شود و آنها را به ذات اشيا ن

  :كند شهود را چنين تعريف مياي بر متافيزيك  مقدمهخود برگسون در رساله . مطلق از آنها به دست آورد

دهـد تـا بـا     آن نوع همدلي فكري كه شخص به ياري آن خود را در درون يك ابژه قرار مي
 ,Bergson( .زي كه در آن منحصر به فرد و در نتيجه بيان نشدني است، منطبـق شـود  چي

N.D., ch.29 ،26، ص1378؛ ماتيوز(  

گشايد و وحدت و حقيقـت جهـان و    اي را در برابر انسان مي است كه افق تازه» اي عقلي جاذبه«شهود 
نـدارد، بلكـه تنهـا در خـدمت      شهود بر خالف فهم و هـوش كـاربرد عملـي   . سازد اشيا را بر او روشن مي

كند و نه تركيب، بلكه نفس دوام و پويايي را به نحوي زنده و  شناخت و نظر است؛ نه تجزيه و تحليل مي
  .كند ارگانيك ادراك مي

مانـد   انسان به جهت انس و الفتي كه با عالم ماده پيدا كرده است، غالباً در همان سطح هوش باقي مي
اي غيرمنتظـره   دهد؛ به نحوي كه حادثه سازي امور ترجيح ميرا به جهت سادهو روش تحليل كمي علوم 

فيلسوف كسي است كه بتواند اين عادت معمول را كنار بگـذارد و  . الزم است تا قوه شهود او را بيدار كند
  .روش شهودي را به كار گيرد

هن خـود را در مقـام سـوم    ذ. دهد، پيوستگي غير قابل انفكاك امور و ذهن ماست آنچه شهود به ما مي
آيد ميـان ايـن عناصـر پيونـد و      كند، آنگاه درصدد برمي دهد و امور را تجزيه و تحليل مي شخص قرار مي

اين ويژگي را برگسون خصـلت  . وحدتي دوباره برقرار سازد، وحدتي مصنوعي در برابر وحدت حقيقي اوليه
؛ شـيرواني،  211، ص1368برگسـون،  ( نامـد  مـي ) cinematographic illusion(سينماتوگرافي ذهـن  

كند كه معرفت  حاصل اين عادت ذهن، علوم و معارف متعارف است، اما برگسون ادعا مي). 53، ص1385
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در اين تالش، معرفت نه به چيزي . كند بررسي مي» سرچشمه حقيقي آن«را در همان وحدت اوليه يعني 
تنها به عادات سطحي و دستاورده فكـر؛  «، بلكه مثل امور ماتقدم كانتي، يعني يك چارچوب بنيادي عقل

به صورتي كه به سبب تأثر از وظايف جسماني و نيازهاي دروني ممكن است حاصل شود، بستگي خواهد 
اي خواهد بود كه از اشيا بـه دسـت    اين معرفت همان معرفت روزمره). 262، ص1375برگسون، (» داشت
در ايـن  . شـود  طت تمام و به نحوي آني براي مـا حاصـل مـي   آوريم، يعني فرايندي مستقيم كه با بسا مي

هاي انجام شده از چگونگي حصول معرفت، در واقع، غفلت كردن از جريان پوياي زندگي و  صورت توجيه
كه   -كه به طور بسيط در قالب ديمومت  تجريان حصول معرفت فرايندي پوياس. به عقب برگشتن است

نگري معنا ندارد، بلكه بايد خـود   سدر چنين جرياني ديگر واپ. كند ا ميتحقق پيد -سازد  حقيقت ما را مي
اين توصيه برگسون با تمام امكان يقـين و قطعيتـي كـه    . را به جريان حيات بسپاريم و با آن زندگي كنيم

تواند به دنبال داشته باشد، در واقع، در حكم توصيه به تعطيل برخي علوم بشري هم هست؛ چـرا كـه    مي
  .ها هستند نگري سبخش زيادي از اين علوم نتيجه همين واپحداقل 

شناسي سنتي را مورد انتقـاد   هاي معرفت روش برگسونبر اساس همين اعتقاد و تكيه بر شهود بود كه 
انگـاري معمـولي و    دوگانـه  را در سـه روش كلـيِ  هـا   او تمامي ايـن روش . قرار داد و ناكارآمد معرفي كرد

در همـه ايـن   ). 115، ص1379بوخنسـكي،  (كـرد   بندي آليسم، خالصه و جمعيدهعاميانه، روش كانتي و ا
كه به نظر برگسـون حيـث فهـم و     در حالي ،انديش تلقي شده است فهم مستقل از عمل و درونها  روش

آليسم او معتقد است ايده. تواند تمام واقعيت را منعكس كند هوش تنها حيث عملي و مولد است و لذا نمي
دانـد نـه تصـاوير     رود زيرا اجزاء سازنده جهان را اجزاء شعور و آگـاهي مـي   ت و راه اشتباه ميهم برخطاس

رابط و واسـط ذهـن و    ،كانتي گرايي واقعمعمولي و چه در گرايي  واقعحقيقي و عيني و ديگر اينكه چه در 
ه به نظر وي ك در حالي ،عين مكان است كه جنبه همگون و متجانس و در نتيجه مشترك در هر دو دارد

  .ناسب با اعمال انسان استتمكان تنها تصويري ذهني، م
اين تأكيد برگسون بر قوه شهود، به عنوان تنها منبع مورد اعتماد يقين و معرفت حقيقي، كساني چـون  

راسـل  . سـتيز بداننـد   اي عرفاني و حتي عقلراسل را به اين عقيده سوق داده است كه فلسفه او را فلسفه
، كتـاب  1353راسل، (داند كه از روسو آغاز شد  ستيزي قرون جديد مي اي از عقلون را نمونهفلسفه برگس

رسد اما به نظر مي). 204، ص1382كامپاني، (كند  گرايي معرفي مي و كارناپ آن را ناعقل) 525سوم، ص 
 نيـز راسل خود كه دقيق مفهوم عقل و شهود در فلسفه برگسون باشد؛ چناننااين قضاوت حاصل فهم كه 

راسـل،  (ترين محور فلسفه او، را نفهميده اسـت   كند كه تلقي برگسون از زمان، به عنوان اصلي اعتراف مي
گيرد، عقل ابزاري و مولد صنعت است نه  اوالً، عقلي كه در برگسون مورد انتقاد قرار مي). 533، ص1353

بـه منظـور   » عقـل « نسـبت بـه  » وشه«از اين جهت واژه . عقل به عنوان قوه دراكه انسان به طور كلي
برگسون شهودي قلبي و به معناي عرفاني كلمه نيست كه فلسفه ثانياً، شهود در . تر استبرگسون نزديك

. ستاشياواسطه خود عقل با ذات  از مبدئي ماورائي بر قلب فرد اشراق شود؛ بلكه شهود عقلي و ارتباط بي
و ناپـذير   دو ادراكـي وصـف   اين است كـه نتيجـه هـر   نظر برگسون و شهود عرفاني در  شباهت شهود مد

معـاني آنهـا   ، گرچـه  هستيممفاهيم  ها و بيان آن ناگزير از به كارگيري واژهبه هنگام اما  ،واسطه است بي
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نكتـه جالـب توجـه در    ). 7، ص1385مجتهدي، (» چنين ادراكي نياز به كلمات ندارد«د، نكن تنزل پيدا مي
در «. دارد» شد برون«تر جنبه بلكه بيش ،نگري نيست د الزاماً نوعي درونبرگسون اين است كه شهوتفكر 

  ).6ص همان، (» ها و انجماد است شد، رهايي از محدوديت اينجا برون
شناسـي   برگسـون روان . خود متكي اسـت با ناسب تاي مشناسي ي برگسون بر روانختشنا نظريه معرفت

كند؛ زيرا بـه نظـر او از تـوالي يـا همزمـاني دو پديـده        مي مبتني بر تداعي و مادي تلقي كردن روح را رد
يا نفس و روان را در قالب الگويي » من«اين نظريات . هماني آنها را نتيجه گرفتتوان يكساني و اين نمي

به نظر برگسون قلب ماهيت انسان، يعني مالزم با جبر و انكـار  كار كنند و اين  مادي و مكاني بررسي مي
  .استاختيار انسان 

  وجدان دروني، نمونه ملموس معرفت حقيقي
شخصيت خودمان در سـيالن آن در رهگـذر   «بهترين نمونه معرفت شهودي عبارت است از معرفت به 

واسطه شـهود   ما با ذات خود متحديم و آن را بي. ؛ يعني خودآگاهي انسان)27، ص 1378ماتيوز، (» زمان
تواند درباره خود معرفت و دانش تحليلي هم  البته انسان مي. نيمكنيم، نه اينكه از بيرون به آن نظاره ك مي

واره انسـاني مـورد    توان جسم انسان را به عنوان نمونـه يـك انـدام    به دست آورد؛ زيرا عالوه بر اينكه مي
تـوان بـه روش تحليلـي     ها و احساسات او هم مـي  قرار داد، درباره عواطف، انديشه  تجزيه و تحليل علمي

بلكـه   ،در اين حالت فرد نه به خودي خود. دهد شناسي جديد انجام مي كاري كه روان كرد؛ معرفت كسب
بـه  ها  از اين مصداقخصوصيات هر يك  وگيرد  به عنوان يك مصداق از نوع انساني مورد بررسي قرار مي

شـهودي،   اما به ذوق. چنين معرفتي به نظر برگسون تنها ارزش علمي دارد. ستاقابل تعميم ان نيز ديگر
توانـد وجـود مطلـق سـاير      بلكـه مـي   ،فيلسوف نه تنها قادر به درك درون و شخصيت خـود خواهـد بـود   

 .موجودات را هم كشف كند
سازد كه هسـتي نـوعي اسـتمرار و كيفيـت اسـت و       ادراك شهودي دروني ما اين واقعيت را روشن مي

ني نيستيم كه هستيم، بلكه آني هسـتيم  در حقيقت ما آ. گونه مناسبتي با كميت و تحليل علمي نداردهيچ
زنـدگي مـا سـيالني اسـت كـه هرگـز متوقـف        . ه در حال تكوين استرشويم و شخصيت ما هموا كه مي
البته به نظر برگسون اين اصل در تمامي موجـودات واقعـي   . دهد شود و گذشته آن به آينده جهت مي نمي

  . كند تعبير مي) Vital Impetus(» تيذوق حيا«او از اين اصل مشترك به . مشترك است) زنده(
 در ودارد  - عالوه بر شـهود درونـي   - كه گفته شد، شهود در فلسفه برگسون معناي ديگري همچنان

دو معنا در اين است كه در هـر دو انسـان از    نقطه اشتراك اين. اين معنا اساس متافيزيك و فلسفه اوست
  . نگرد ه موضوع معرفت خود ميتصور ب انداز و پيش موضعي مستقل و بدون چشم

انداز معنا ندارد، اما در عين حال حقيقت  ، چشميكي هستندموضوع سوژه و در مورد خودآگاهي، از آنجا كه 
به عالوه، اگر . شمول كه مورد نظر فلسفه است ادراك شده در اينجا، فردي و لذا نسبي است نه مطلق و همه

پردازد  شناسي نمي سفي هم باشد، هيچ متافيزيكي تنها به انسانشهود در خودآگاهي خود يك شهود كامل فل
اما حقيقت اين است كه ادراك شهودي فراتر از خودآگاهي . وجوي شناخت تمام واقعيت استبلكه در جست
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 ،شايد ما بتوانيم اشيا را تصور كنيم. توان، به قول برگسون، با اشيا همدلي برقرار كرد پذير نيست و نمي امكان
به همين جهت و بر همين اساس بود كه برگسـون بـه قلمـرو    . اين به معناي منطبق شدن بر آنها نيست اما

شناسي تكاملي در اواخـر قـرن نـوزدهم و     زيست. شناسي سوق داده شد ديگري، يعني قلمرو حيات و زيست
ا متافيزيكي همسان آن شد ت اوايل قرن بيستم بر عرصه تفكر حاكم و مسلط بود و برگسون با الهام از آن بر

  .شناسي ارائه دهد با تأمالت خود درباره نفس و روان
مـا در  . در قلمرو حيات، انسان، به قضاوت همه تاريخ تفكر، از جايگاه ويژه و وااليـي برخـوردار اسـت    
توانيم مفاهيم همه اشيا را ناشي از خارج و امري بيروني تلقي كنيم، خودمان را از درون درك  كه مي حالي
اگر به نداي ضمير و باطن خود گوش فرا دهيم و از طرح افكني بـر آن دسـت بـرداريم، بـه مـا      . كنيم مي

مند از ديرند با فراينـدي پويـا    ما  موجودي هستيم بهره. خواهد گفت كه حقيقت ما پويايي و سياليت است
د هستند، چنان بـا آنهـا   حاالت نفساني ما با اينكه متفاوت از حاالت پيشين خو. شود كه هرگز متوقف نمي

در . ، اصالً قابل فهـم نيسـتند  شانهمبستگي دارند كه خارج از اين همبستگي و بدون توجه به قبل و بعد
  . بيني كرد توان يك حالت را از قبل پيش عين حال، نمي

 ادر اسـت راه پويـاي تكامـل   قتنها با استفاده از آن نفس اما ما از جسم و بدني هم برخودار هستيم كه 
اينكه چگونه ممكن است ميان نفس پويا و روحاني و بدن مادي و راكد ارتبـاط برقـرار   . خود را ادامه دهد

  .كنيم بررسي مي» رابطه نفس و بدن«شود، مطلبي است كه آن را تحت عنوان 

  )روح و جسم(رابطه نفس و بدن 

 مـاده و يـاد  قدمـه كتـاب   دو بـه تصـريح خـود او در م    ديدگاه برگسون درباره نفس و بدن و رابطه اين
و د  كند، در آن بـراي تعيـين رابطـه ايـن     اين كتاب واقعيت ماده و روح را اعالم مي«: انگارانه است دوگانه

، 1375(» حافظه كوشـش گرديـده اسـت؛ لـذا صـريحاً ثنـوي اسـت       يا » ياد«روي يك مثال دقيق يعني 
نتوانست خود را از تلقي قرن بيسـتمي   دانست، او با اينكه تشخص و فرديت انسان را به نفس مي). 33ص

انگاري  البته دوگانه. و از بدن برخوردار است، رها سازد» جسميت يافته«از انسان، يعني موجودي كه لزوماً 
 پذيرد و هم واقعيت ماده و جسم را، نه اينكه اين برگسون تنها در اين حد است كه هم واقعيت روح را مي

: نويسد به ثنويت ميخود او در ادامه تصريح . ، با اختالف زيربنايي تصور كنددو را دو جوهر كامالً متفاوت
رود  اي ملحوظ شده است كـه اميـد مـي    جسم و روح به گونه] ماده و يادكتاب [اما از سوي ديگر، در آن «

اگر گشايش نيافتـه، بسـيار سسـت شـده     ... اي كه هميشه ثنويت مطرح كرده است  گره مشكالت نظري
براي نزديك كردن و اتحاد نفس و بدن يـا روح   يوي در پايان كتاب تالش خود را تالش). مانه(» باشد

  ).344-339صص(برد  كند و جوهر مادي را به جوهر روحاني تحويل مي و ماده به طور كلي معرفي مي

  حقيقت نفس
تجزيـه و تحليـل   نفس ماهيت كيفي و زماني دارد، البته زمان به معناي ديرند و اسـتمرار، و لـذا قابـل    

در عـوض، بـدن بـه عنـوان نمـودي از      . تـوان دريافـت   بلكه حقيقت آن را تنها با شهود مي ،علمي نيست
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. اسـت ... گيـري و   نمودهاي عالم ماده، از ماهيت كمي و مكاني برخوردار است و لذا قابل تقسـيم، انـدازه  
منـد، ممتـد و    ميت توسيعي، مكانك. شود برگسون ميان دو نوع كميت توسيعي و اشتدادي تمايز قائل مي

كميت اشتدادي با اينكه پذيراي شدت و ضعف است، از آنجـا كـه خصـلت     ، اماگيري است لذا قابل اندازه
اگر بخـواهيم نفـس را داراي   ) 48-47، صص1385شيرواني، : نك( .گيري نيست مكاني ندارد، قابل اندازه

ي تلقي كنيم، از نوع همين كمعلمي قابـل  هاي  كميت اشتدادي با روش. خواهد بوداشتدادي  ماهيتي كم
از «كنـيم؛ مـثالً    درك نيست، اما در درون خود آن را به وضوح ادراك يا بـه عبـارت بهتـر، دريافـت مـي     

درجات مختلف ). 11، ص 1354برگسون، (» كنيم كشيدن دندان دردي شديدتر از كشيدن مو احساس مي
درد هـم  بنابراين، مثالً اگرچـه  . ندا و در واقع دو كيفيت متفاوت كميت اشتدادي با هم اختالف كيفي دارند

دو بـا هـم تفـاوت مـاهوي      ناميم، اما اين مو را درد ميهم درد ناشي از كشيدن ناشي از كشيدن دندان و 
  . را تشكيل دهدقلمرو بزرگتري از نفس يا بدن ه از درد تحت تأثير قرار گرفت حوزهدارند، نه اينكه مثالً 

  »اذبمن ك«
كه گفته شد، نفس عين استمرار و ديرند است كه حاالت و لحظات آن نافذ در يكديگر و غيـر  همچنان

ايم حاالت و مراحل آن را  ت عادت ذهن بر تحليل علمي هر چيز، عادت كردهعلاما ما به . ندا قابل تفكيك
عدول از ماهيت زماني نفـس و  رويكرد به معناي اي ساكن در نظر بگيريم و اين  از يكديگر جدا و به گونه

ي سـازد كـه خصـلت    اين عادت يك من يا نفس ثانوي و كـاذب مـي  . خصلت مكاني بخشيدن به آن است
كم باعث فراموشي و غفلت از مـن   تكرار اين عادت كم. كامالً علمي دارد و در قالب زبان قابل بيان است

بـر ايـن اسـاس، حـاالت و     . ي شده استشده تلق شود و لذا انسان مساوي با همين نفس مكاني اصيل مي
ايـن  . گرايي، متكي بر همين انحراف اسـت  مكتب حتميت. شود رفتار انسان تابع قوانين طبيعت معرفي مي
اگر يـك پديـده دو    ،بنابراين. كنند يكسان در ما ايجاد ميهاي  مكتب اعتقاد دارد كه علل يكسان واكنش

به نظر برگسون، اين اعتقاد ناشي از غفلـت   اما. بيني است قابل پيش پيشينبار تكرار شود، همان واكنش 
. كاذب صـادق اسـت   از خصلت گذرايي و پويايي غير قابل بازگشت نفس است و حداكثر درباره همين منِ

توان حتميت امور و حـاالت نفسـاني را نتيجـه     به فرض پذيرش حتميت و قطعيت در عالم مادي هم نمي
  . گرفت

شده من حقيقي است، سروكار داريم، زيرا  مين من كاذب كه وجه طبيعي و اجتماعيتر با هالبته ما بيش
تر تر سخنگو هستيم تا انديشمند، ما بيشايم تا براي خودمان؛ ما بيش تر براي جهان بيرون زندهما بيش«

  ).212، ص 1368برگسون، (» ايم تا به كار برنده به كار افتاده

  حقيقت بدن
كنيم؛ موجوداتي كه جنبـه مـادي    در جهان، در ميان ساير موجودات زندگي مي حقيقت اين است كه ما

اين كنش و واكنش توجه مـا را بـه بـدن معطـوف     . دارند و با آنها در حال كنش و واكنش متقابل هستيم
و علـم حضـوري    يشـهود ادراك را بـه   مـان  نفـس يـا  گونه كـه خـود   سازد؛ عالوه بر اينكه، ما همان مي
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كند كه از بدني هم برخوردار هسـتيم؛ واقعيتـي كـه آن را بـه      مين ادراك شهودي حكم مييابيم، ه درمي
در قالب و به واسطه اين بدن است كه مـا  . دانيم و براي آن ويژگي مادي قائليم از نفس مي يوضوح جدا

 - ي بدانيمكنيم نه اينكه مثل دكارت آن را تبع كه به شهود حضور آن را تاييد مي  -با جهان پيرامون خود 
  . دال بر ارتباط نفس و بدن استامر كنيم و اين  ارتباط برقرار مي

يـابيم؛   البته ما از چگونگي برقرار شدن اين ارتباط شناخت و معرفتي نداريم، بلكه به وضوح آن را درمي
جي خـود  هاي سطحي و خار نفس در اليهكه يم يتوانيم بگو اما اگر بخواهيم اين ارتباط را توجيه كنيم، مي

هـاي درونـي    پذيرد و اين تاثير را بـه اليـه   لذا از آنها تاثير مي ،هاي خارجي متقارن و مجاور است با پديده
هاي عميق خود با كنش و عمل هيچ ارتباطي ندارد، ولي در سطوح سـطحي   اليه نفس در .دهد انتقال مي

  . گيرد زمره قرار ميزندگي روهاي  كند و در خدمت مهارت و خارجي جنبه غيرشخصي پيدا مي
تـوان   كند؛ ارتباطي چنان نزديك كه نمي اين كنش يا جنبه عملي، ميان نفس و جسم ارتباط برقرار مي

كند تـا خـود را بـا محـيط پيرامـون سـازگار و        نفس از بدن استفاده ابزاري مي. آنها را از هم تفكيك كرد
اولـين   و نفس و جهـان مـادي پيرامـون    ست از نحوه كنش متقابلا جسم در واقع عبارت. هماهنگ سازد

، مجموعـه  دريـ گ مـي كه يـك موجـود زنـده جـان      هنگامي. بروز اين كنش به صورت ادراك حسي است
هـر   و) ترين موجودات گرفته تا نيازهاي بسيار پيچيـده انسـان   از نياز تغذيه در ساده(كند  نيازهايي پيدا مي

زندگي كـردن همـين ارتبـاط برقـرار      -شود  تي مينياز موجب تشخيص اشيا و موجودات مستقل و متفاو
يك ابزار عمل و «بدن . و بدن راه و وسيله رفع اين نيازهاست - كردن با موجودات و اشياء پيرامون است

راي گزينش تأثراتي كه از پيرامون دريافت باي  ؛ وسيله)317، ص 1375برگسون، (» تنها ابزار عمل است
  .ستو نيز پاسخ گفتن به آنها نددشوند و مرتبط با حيات موجو مي

  پيوند ماده، حركت و مكان
بنابراين روشن شد كه نفس و بدن با اينكه دو واقعيت متمايز از يكديگرند، با هم پيوند و اتحـاد دارنـد؛   
اتحادي كه به نظر برگسون، اگر درك و تلقي خود را از ماده تصحيح كنيم و آن را به طور حقيقي در نظر 

ماده عيني و خارجي، همانگونه كه شهود آن را به نحـو بسـيط بـر مـا     . ر قابل فهم خواهد بودبگيريم، بهت
سازد، چيزي جز امتداد غير قابل تقسيم نيست و اين عادت ذهن ماست كه بر حسـب اعمـال و    آشكار مي

ـ  پذيرد، آن را مي كه روي ماده صورت ميهايي  كنش ايـن عـادت ناشـي از درك   . كنـد  رد و تقسـيم مـي  ب 
شـود كـه اشـيا بـه عنـوان مظروفـي        بر روش معمول، مكان ظرفي تلقي مـي  بنا. است» مكان«نادرست 

 ،اين ظرف و مظـروف از هـم جـدا نيسـتند     ،به نظر برگسون اما ؛كنند جداگانه از آن، در آن امتداد پيدا مي
ش اشياسـت  اين حركت و گستر. سازد بلكه در حقيقت همين امتدادهاي مختلف اشياست كه مكان را مي

اما در روش علمي عـادت  . كه مولد مكان است، و اشيا هم چيزي جز همين حركت و پويايي دائم نيستند
 ؛هماني آنها بدهيم يم و آنها را ساكن فرض كنيم تا بتوانيم حكم به اينيايم اين پويايي را از آنها بزدا كرده

. انـد  ت و بنابراين، اشـيا در آن واقـع شـده   گيريم كه حرك مكان را ظرف ثابت ساكني در نظر مي از اين رو
 – اگر از عادت تجزيه و تحليـل علمـي در امـان بماننـد     - اشيا و ماده به عنوان ذات آنها، به خودي خود
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شوند و  نهايت سريع نباشند، لحظاتي كه از يكديگر نتيجه مي جز يك توالي لحظات بي] اند[مايل«تر بيش
  ).315ص ، همان(» ارزند در نتيجه با هم هم

در نظر برگسون ماهيت زماني دارد و همانند روح، خصلت مكاني قائـل شـدن بـراي    نيز بنابراين، ماده 
در اين معنا، زمان مساوي با ديرند و استمرار است و لحظـات  . كند آن، آن را از اصل و حقيقت آن دور مي

 ,Bergson؛ 29-56، صص 1991 برجسون،: نك(اند  كامالً به هم پيوسته و در هم تنيدهمفروض در آن 
1920, pp.37-74.(  

  اي رابطه نفس و بدن نظريه ادراك، بررسي نمونه

گفتيم كه به نظر برگسون، نقطه تالقي ميان نفس و بدن كنش و جنبه كرداري وجدان است و بدن در 
و نمود اين حقيقت ابزاري است در خدمت كنش و واكنش نفس با جهان پيرامون؛ و نيز اينكه، اولين بروز 

  2.كنش متقابل در ادراك حسي است
نظر برگسون، ادراك فرايندي است پويا كه هم ريشه در بدن دارد و هم در نفس، و شامل دو جريان  از

خارجي به سمت ذهن و جريان گريـز از مركـز از ذهـن بـه      ءاست؛ جريان ميل به مركز از مدرك يا شي
واكنش ارگانيك بـه تـأثيرات محـيط پيرامـون و      از طريقلي جريان اول، جرياني است انفعا. سمت خارج

خاطرات بالقوه موجود در قوه حافظه نفـس مـا را بـه     داردهمواره تمايل  وجريان دوم فعال و خالق است 
ثيرات حسـي اسـت و جريـان گريـز از مركـز همـان       أجريان ميل به مركز همان دريافت ت. فعليت برساند

مشخص و معين  يدو جريان با هم تالقي پيدا كنند، ادراك ؛ هرگاه اين)194، ص 1375برگسون، (انديشه 
كنند؛ جـايي كـه    اي از مغز با هم تالقي پيدا مي دو در نقطهجريان  اين). 189ص همان، (شود  حاصل مي

هاي حواس، از طريق انتقال تـأثيراتي كـه از    اين مركز از يك طرف توسط داده. مركز دريافت حس است
توسـط يادمانـده يـا خـاطره      ديگـر،  ن بر بدن وارد شده است، به واسطه اعصاب و از طـرف محيط پيرامو

ي مجازي هستند كه به محـض تالقـي بـا    ئاين خاطرات در حكم اشيا. شود تحريك مي موجود در حافظه
  . دنافكن شيء خود را بر آن مي حاصل از يكتأثر حقيقي 

) ثر خارجيأت(كند كه تحريك ناشي از فشار انگشتان  يبرگسون اين مراكز را به يك پرده پيانو تشبيه م
دو  اين. كند تبديل و متناسب با هر تحريك، صوتي خاص ايجاد مي) جريان فرضاًً غيرمادي(را به اصوات 

  . دنساز جريان با هم فرايند ادراك را مي
  :نقش بدن در ادراك تنها يك واسطه ميان روح و جهان است ،بنابراين

اسـت و  [دار متوجه ساختن ياد به سوي واقع و پيوستن آن به لحظـه اكنـون    تن تنها وظيفه
  )253ص همان، ( .ياد را كامالً مستقل از ماده بداند نيروي خود] تواند فرد مي ،بنابراين

قابل تشخيص است، البته تعيين مـرز دقيـق هـر يـك از آنهـا       همدر طول فرايند ادراك سه مرحله از 
بـه  . نظر گرفتن و تعيين قلمرو هر مرحله كامالً فرضي و حتي صرافت طبعي است پذير نيست و در امكان
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نظر برگسون، اختالف اين مراحل هم چيزي بيش از اختالف در درجه و مرتبه، يعنـي اختالفـي كيفـي و    
اي كـه راكـد و    شود، ريشه در گذشته دارد؛ گذشـته  ناميده مي» حافظه«آنچه در اين فرايند . ماهوي است

سـازد، امـا    شود، اكنون و حال مـا را مـي   و آنچه دريافت يا ادراك حسي ناميده مي. ثير در عمل استتأ بي
نقطه تالقي و حد وسـط  . اكنوني كه به هر لحظه آن كه بخواهيم توجه كنيم، به گذشته مبدل شده است

كنـد   عبير ميت) image-souvenir(» نمود -يادمانده «اين دو مرحله، چيزي است كه برگسون از آن به 
  .اين نقطه هم ويژگي رواني و نفساني حافظه را داراست و هم ويژگي مادي جسم را). 123همان، ص (

مرحله احساس يا دريافت  ABخط  در شكل زير در نظر  بگيريم، پاره ADخط  اگر فرايند ادراك را پاره
نقطـه تالقـي    Oنقطـه   مرحله ميانجي كه هم ويژگي جسماني دارد و هم نفسـاني،   BCخط حسي، پاره

  3.مرحله فعاليت روحي در ادراك خواهد بود  CDخط نفس و بدن، و پاره

  
اكنـونِ مـا ويژگـي    . كه گفته شد، خاطره ريشه در گذشته دارد و احساس ريشه در اكنون و حال مـا همچنان

كنوني ماسـت   حركتي دارد و عبارت است از كنش متقابل ما با جهان پيرامون؛ و اين احساس و كنش - حسي 
ما از ماده تنها . دهد اين كنش متقابل ما را به ضرورت وجود ماده سوق مي. كند كه خاطرات گذشته را فعال مي

البته بايد توجه داشت كه به نظر . ماند باقي مي» ذاتي مرموز«كنيم و خود ماده به صورت  تأثر آن را دريافت مي
  : برگسون اين تأثر

تر دردي است كـه در آن  بيش] بلكه[، استدراك از آن ساخته شده اي نيست كه ا ماده اوليه
  )96، ص 1375برگسون، ( .آميخته شده است

همان، ص (» آميزيم عبارت است از آنچه ما از درون بدنمان با نمود اجسام خارجي درمي«تأثر در واقع 
نطبـاق ادراك بـا شـيء    ا«كند كـه   به جهت حضور همين تأثر در ادراك است كه برگسون تأكيد مي). 96

؛ يعني حق است كه ادراك و تصور يك شيء )104همان، ص (» تر حقاً وجود دارد تا عيناًدرك شده بيش
  .كه واقعاً به جهت دخالت عنصر شناسا چنين انطباقي وجود ندارد با خود آن انطباق داشته باشد، در حالي

  تطبيقيـ  تحليلي انتقادي

  :ز نظر نگارنده، نيازمند نگاه انتقادي استدو نكته در ديدگاه برگسون، ا
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  و بدن و تشبيه آن به پرده پيانو نقطه تالقي نفس. 1

گرچه تشبيه برگسون . كند تر از غده صنوبري در فلسفه دكارت ايفا نميبايد گفت اين نقطه نقشي بيش
ون هسـتند، يعنـي   كند، اما ميان اصوات كه در اصل حركت مولكـولي پيرامـ   مسئله را به ذهن نزديك مي

توان شـباهتي   حركت در امور مادي، و فرايند روحي كه بنا بر فرض هيچ گونه مناسبتي با ماده ندارد، نمي
نقش اين پـرده فقـط انتقـال    . توان از آن به صوت تعبير كرد اصالً اگر اين فرايند روحي باشد، نمي. يافت

تـر   تـر و لـذا نامحسـوس   اي با تراكم كم تر، به مادهتر و لذا مشهوداي با تراكم بيش حركت و تأثير از ماده
عالوه بر اين، انتقال تأثر دريافتي از شيء خارجي در سطح عضو حسي از طريـق اعصـاب بـه مغـز     . است

اند كه اگـر   آيا غير از اين است كه چه عضو حسي و چه اعصاب، يك مجموعه مادي. نيازمند توجيه است
به قول برگسون، تنهـا در حكـم هـادي تـأثرات خواهنـد بـود و هـيچ         حيات در آنها جريان نداشته باشد،

افتد، مسلماً خـود از   توان از آنها انتظار داشت؟ گذشته از اين، جرياني كه در اعصاب اتفاق مي واكنشي نمي
شـود   سنخ رويدادي مادي نيست، بلكه تأثري است كه از يك عصب يا نورون به نورون مجاور منتقل مي

  .مركز آن حس برسدتا به مغز و 
بنابراين، فرض دوگانه روح و بدن كه تنها در يك نقطه، هرچه كه باشد، با هـم تالقـي داشـته باشـند،     

در ريز ريز اجزاء بدن جريان دارد و از هر   روح هر حقيقتي كه باشد،. قادر نخواهد بود واقعيت را توجيه كند
تـوان شـبيه بـه     ايـن امـر را مـي   . خواهد شدتأثر  بخشي كه حذف شود، آن بخش تبديل به يك جسم بي

اي مفروض به يك ميله آهني تماس پيدا كرده اسـت، امـا حقيقـت ايـن      جريان برقي دانست كه از نقطه
شـوي نـه    گرفتگي مي دچار برق دار هستند و به هر نقطه آن كه دست بزني،  است كه تمام اجزاء ميله برق

هاي بدن حضور دارد و گرنـه دريافـت،    در جزء جزء سلول روح هم به همين نحو،. فقط به آن نقطه خاص
  .هيچ معنايي نخواهد داشت... انتقال، واكنش و 

شود كه تاثرات هـر   گذشته از اين، اگر نفس و بدن دو جوهر كامالً متمايز باشند، اين پرسش مطرح مي
هد؛ يا چگونـه تـاثرات   يك از طرفين چگونه براي ديگر قابل شناخت است تا بتواند به آن واكنش نشان د

  .كنند و به ديگري تبديل شوند رواني و جسماني در يك نقطه استحاله پيدا مي
ايـن ذهـن   . شناختي فراتـر رود  انگاري روح و بدن نبايد از حد يك انشقاق معرفت بر اين اساس، دوگانه

. كنـد  سازي مي توجيهنهد و آنگاه همانند يك شيء براي آن  شناسنده ماست كه انسان را در برابر خود مي
شناسي و عين، روح و بدن يك حقيقت، به نام انسان، بيش نيستند؛ چنانكه ماده و صورت  در قلمرو هستي

  . اند و وجود عيني هر يك بدون ديگري ممتنع است در عالم تحقق يك حقيقت
اي اثيـري   وح را مادهشناسانه روح و بدن را بپذيريم، به نظر نگارنده، ناچاريم ر انگاري هستي اگر دوگانه

اي  كند؛ هماننـد امـواج الكتريسـيته    تلقي كنيم كه درون اجزاء ماده ديگري متناسب با خود جريان پيدا مي
در ايـن  . كند جريان پيدا مي  -كه با آن تناسب دارد   -هاي يك جسم هادي  الي مولكول كه درون و البه

تر دريـافتيم كـه    ود، اما با به كارگيري وسايل قوينم صورت، همچنانكه جريان برق در ابتدا غيرمادي مي
اي  چيزي جز حركت اشيائي مادي نيست، چه اين اشيا به صورت موجي تصور شوند و چه به صـورت ذره 

امـا  . اي اثيري بيش نخواهد بود كه شايد پيشرفت علم بشر بتواند آن را كشف كنـد  يا غيره، روح هم ماده
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انگاري، چراكه فرض بر غيرمادي بودن روح بود و فرضي كه  اي دوگانهاين خلف است، يعني عدول از مبن
  . به خلف بينجامد، فرضي است باطل

اوالً، با فرض تجرد محـض روح، يـا    اي اثيري تلقي كنيم؟ اما چرا گفتيم كه ناچاريم روح را ماده
برنـد،   گري تحويـل مـي  را همانند كساني كه يكي را به دي) يعني روح و بدن(بايد يكي از اين دو واقعيت 

ثانياً، اگر روح را نـوع  . ناديده بگيريم، يا قادر به توجيه ارتباط ميان اين دو و تأثير متقابل آنها نخواهيم بود
ايـم، چراكـه نيـرو نـه      يا قسمي نيرو بدانيم، در حقيقت آن را به صورت يك مفهوم انتزاعـي تلقـي كـرده   

در ايـن  . مثالً نيرو در بازو است، يعني كيفيتي اسـت ثـانوي   .نفسه بلكه وجودي في غيره دارد واقعيتي في
نيـرو   -بـراي فعاليـت    -اي كـه   صورت، روح هم عبارت خواهد بود از نحوه تركيب اعضاء جسم به گونه

مانـد كـه ايـن     پس تنها اين گزينـه بـاقي مـي   . اين نتيجه نيز خالف فرض دوگانگي است. كند ايجاد مي
  .شناسي صادق بدانيم معرفتدوگانگي را تنها در قلمرو 

  برگسون خاطره ريشه در گذشته داردبه نظر . 2
اگـر ايـن   . گيرد، مـبهم اسـت   نظر برگسون در اين باره كه اولين خاطره در حيات فرد چگونه شكل مي

اي صـورت   خاطره را ناشي از تجربه بدانيم، بايد بگوييم كـه بـر اسـاس ديـدگاه برگسـون، اصـالً تجربـه       
شـواهدي دال  . چراكه به جهت عدم حضور خاطره و حافظه، ادراكي تحقق پيدا نكرده استنپذيرفته است 

يافت نشد، تنها شايد به استناد قطعه ذيل بتوانيم ) در حد مطالعه نگارنده(بر فطري بودن اين خاطرات هم 
لـد بـه سـر    اگر نه تـراكم تـاريخي كـه از روز تو   ... ما چه هستيم «: آن را به حافظه نوع بشر نسبت دهيم

برگسون، (» آوريم ايم، حتي پيش از تولدمان، زيرا ما حالت مزاجي و استعدادات نياكانمان را با خود مي برده
  ).30، ص 1371

فطـري بـودن هـوش در    ) 194-193صـص  ( تحول خـالق البته برگسون در همين كتاب، يعني كتاب 
امتعين است و معرفـت خاصـي نـدارد، در    پذيرد، اما به نظر او هوش در اين مرحله يك قوه ن كودك را مي

تنها در صورتي كه بتوان شاهدي بر قديم بـودن فراينـد   . واقع لوح سفيدي است كه بايد با تجربه پر شود
  .حيات در آثار برگسون يافت، پرسش از خاطره اوليه معنا خواهد داشت

  :ازاند  نكات ديگري كه بايد درباره نظريه ادراك به آنها توجه كرد، عبارت •
شود، اما از آنجاكه هر عضو حسي حوزه عمـل   ، درست است كه ادراك با دريافت حسي شروع مياوالً

كند، بايد ادراك از يك نمود يا شـيء، نـه تنهـا     محدود و خاص خود را دارد و در محدوده معيني عمل مي
عرفتي واحد را به مـا  اند و م كه همه حواس با هم هماهنگ جزئي بلكه از هم جدا و منفصل باشد، در حالي

هاي حسي متفاوت با هـم همسـاني داشـته باشـند و      شود يافته به نظر برگسون، آنچه باعث مي. دهند مي
از نظر او، گستره در ميان . يكديگر را تأييد كنند، برخورداري همه حواس از يك نوع گستره و امتداد است

ست، نـه اينكـه تنهـا بـه حـس بسـاوايي و       تمام حواس و به عبارت ديگر تمام كيفيات مختلف مشترك ا
  .كيفيات ملموس اختصاص داشته باشد
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است، يعني شـيء خـارجي در هـر    ) تجريدي(، به نظر برگسون، فرايند ادراك يك فرايند كاهشي ثانياً
دهد، تا سـرانجام تبـديل بـه تصـوري      هاي خود را از دست مي مرحله از ادراك، برخي از كيفيات و ويژگي

اي كـه   ترين ويژگـي  مهم. توان نقطه شروع ادراك ناميد، اختالف ماهوي دارد چه تسامحاً ميشود كه با آن
است، بنابراين، حفظ اين تصورات به صـورت خـاطره   » مندي مكان«دهد،  ماده در اين جريان از دست مي

ق بـر  در قوه حافظه نيازمند مكان نخواهد بود و اين ناقض قول كساني است كه حافظه را متكي و منطبـ 
توان گفت كه بـر اسـاس نظريـه برگسـون، ميـان آنچـه ادراك        عالوه بر اين، مي. دانند بخشي از مغز مي

كنيم و واقعيات جهان، نسبت جزء به كل برقرار است؛ يعنـي مـدركات مـا تنهـا بخشـي از       ايم يا مي كرده
  .واقعيات جهان هستند

. اسالمي درباره فكر و ادراك ارتباط برقـرار كـرد  توان ميان ديدگاه برگسون و ديدگاه فالسفه  ، ميثالثاً
رساند، يعني يـك   از نظر برگسون، ادراك فرايندي است كه صورت بالقوه نهفته در حافظه را به فعليت مي

» الحركه من المراد الي المبادي و من المبادي الي المراد«در فلسفه اسالمي هم فكر به . حركت و پويش
صور اجمالي شيء كه در واقع يك نوع تركيب پيشين از آن است، به طـرف  حركت از ت. تعريف شده است

و سپس حركت از مبادي  -يعني تجربه  -شوند  مبادي كه همان عناصري هستند كه سازنده آن تلقي مي
اي ميـان دو   بنابراين، فكـر عبـارت خواهـد بـود از تجزيـه     . به علم تفصيلي، كه باز هم يك تركيب است

تصور است و تركيب دوم، به هم مرتبط ساختن عناصـر بـه دسـت آمـده از      يك پيش تركيب، تركيب اول
 .تجزيه

  ها نوشت پي

 ).259، ص1376طباطبايي، (گيرد نه واقع  در فلسفه صدرايي نيز تقسيم زمان در وهم صورت مي. 1
. كند كه همان حاالت تعلق نفس به بدن است گري را به عقل عملي واگذار مي مالصدرا اين ميانجي. 2

در ). 366، ص 1354؛ 127، ص 9، ج 1410الصدرا، م(در اين حالت نفس به مرتبه مادون خود نظر دارد 
مالصدرا نيز به نحوي ثنويت . واقع، عقل عملي وظيفه تنظيم رابطه نفس و بدن را بر عهده دارد

پذيرد و تعلق نفس به بدن را خارج از قوام و ذات نفس و تبعي تلقي  شناختي نفس و بدن را مي هستي
 ).128، ص 1385خادمي، (كند  مي

دهنده چگونگي تبديل يك فكر به عمل و حركت، از  خط را معكوس كنيم، نشان جهت اين پارهاگر . 3
  .منظر برگسون خواهد بود
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